
Regulamin 

II Rowerowej Ustawki 04.12.2016 

Lasek nad Grochową 

Harmonogram 

 Zapisy internetowe do 02.12.2016 do godziny 17tej 

 Zapisy od 10:30 

 Start 12:30 

 Dekoracja 14:00 

 Spotkanie przy ognisku 

Trasa 

Film z trasy: https://www.youtube.com/watch?v=JeZ9c_XAL1M 

 Trasa na pętli 4300 metrów –pętla w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara 

 Dystans FUN 2 x pętla 

 Dystans PRO 4x pętla 

Klasyfikacja 

 

 Mężczyźni MTB PRO 

 Kobiety MTB PRO 

 Mężczyźni CX PRO 

 Kobiety CX PRO 

 Mężczyźni MTB FUN 

 Kobiety MTB FUN 

 Mężczyźni CX FUN 

 Kobiety CX FUN 

 

 

Dekoracja 

 

 Mężczyźni PRO 1 PUCHAR, 2 MEDAL, 3 MEDAL 

 Mężczyźni FUN 1 PUCHAR, 2 MEDAL, 3 MEDAL 

 Kobiety PRO 1 PUCHAR, 2 MEDAL, 3 MEDAL 

 Kobiety FUN 1 PUCHAR, 2 MEDAL, 3 MEDAL  

Premia Burmistrza Miasta Bardo 

(Najszybciej pokonane dowolne okrążenie. Nagroda rzeczowa -materiały promocyjne gminy). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JeZ9c_XAL1M


Postanowienia 

1. Limit czasu zmagań to 105 minut – po tym czasie osoba może być niesklasyfikowana, a 

dekoracja może odbyć się, gdy nadal jest na trasie. 

2. Numer startowy zostaje na pamiątkę 

 Start + ognisko (opłata online) 15zł 

 Start + ognisko (opłata na miejscu) 25zł 

 Udział w ognisku bez startu 10zł 

3. Świadczenia za opłatę: 

 Pomiar 

 Numer 

 Oznakowana trasa 

 Symboliczny bufet 

 Grzane wino 

 Kiełbasa 

 Ognisko 

Zapraszam do kontaktu chętnych do pomocy: 5 darmowych startów w zamian za pomoc przy 

oznakowaniu i ognisku. 

Dla formalności:  

 To nie są zawody,  

 Nie ma organizatora,  

 Spotkanie ma charakter nieformalny, 

 Nie ma osoby prawnej i fizycznej odpowiedzialnej za cokolwiek (organizację, bezpieczeństwo, 

formalności) 

 Uczestnicy spotkania – rowerowa rekreacja nie mogą rościć nic i do nikogo 

 Opłata ma charakter składkowy za uczestnictwo w spotkaniu 

 Opłata ma charakter dobrowolny i nie jest obowiązkowa 

 Uczestnik niepłacący rezygnuje ze świadczeń za opłatę 

 
Dojazd jest możliwy tylko przez miejscowość Grochowa. 

Zalecany adres dla nawigacji: 

>>>>> Grochowa 47 <<<<<  

- to dom stojący najbliżej miejsca startu. 

Około 400 metrów od startu postawiony jest zakaz wjazdu dla wszelkich pojazdów. Przed 

znakiem jest spore i długie pobocze do parkowania. 

Wszystkie inne drogi niż przez Grochową to drogi asfaltowe- leśne -wjazd na te drogi 

wiąże się z narażeniem na mandat. 



 



 


